
1 

 

 

Zpravodaj obce Dolní Bečva 

2019 

 

 

 
ZÁŘÍ - ŘÍJEN 

ROČNÍK - XIX  ČÍSLO 5 Vydáno dne: 30. 8. 2019 



2 

 

 

 

 

GRATULACE 

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH 

V MĚSÍCI ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2019 
 
 
 
   Přejeme humor s úsměvem,        Ať se svět láskou naplní, 
   starosti hoďte za hlavu.  a Vám dobré zdraví slouží. 
   Vždyť veselejší je každý den, Ať každému se vyplní, 
   když máme dobrou náladu.  po čem kdo sní, a po čem kdo 
                                                                touží.  

 

                                  
                                                        
 
 
 
 

K MEZINÁRODNÍMU DNI 

SENIORŮ 

 
Přejeme všem seniorům hodně pevného zdraví, rodinné pohody, 
radosti, spokojenosti a dny plné životního optimismu. Věříme, že i 
klub seniorů bude ve své úspěšné činnosti stále pokračovat a vedení 
klubu za obětavou činnost moc děkujeme.  
Přejeme seniorům zaslouženou šťastnou budoucnost a důstojné 
stáří v naší společnosti. 
 

Organizace KSČM – Dolní Bečva 
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 
Webové stránky obce – adresa: 

www.dolnibecva.cz 
 

Pokud budete mít zájem o vložení 
informací, inzerátů, fotografií a 
dalších nabídek, obraťte se na p. 
Vavřínovou: telefon 571647168. 
Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky.     

 

 
 
 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI 

 
Příprava splaškové kanalizace v naší obci finišuje. V současné době 
jsou Státnímu fondu životního prostředí ČR předány veškeré 
požadované doklady ke kontrole a k dalšímu zpracování. Jedná se o 
uzavřené smlouvy na dozory stavby (technický dozor, autorský 
dozor, bezpečnost práce), smlouva na dodavatele stavby, smlouva o 
úvěru na spolufinancování projektu po proběhlých výběrových 
řízeních a odsouhlasení v orgánech obce. Fondu byly poskytnuty i 
další dokumenty k ceně stočného, plány obnovy obecního majetku 
v oblasti splaškových kanalizací a další požadované doklady. 
Posuzování a zpracování dokumentů u projektů velikosti přes 100 
mil. Kč je podle vyjádření státního fondu časově náročnější a může 
trvat i několik měsíců podle toho, u jakého počtu žádostí aktuálně 
probíhá jejich hodnocení. Po vyhodnocení všech dokumentů k 
projektu bude obci zaslána smlouva o poskytnutí dotace, která musí 
být projednána a odsouhlasena orgány obce. Poté teprve dojde k 
zahájení stavby, která se tak oddaluje nejdříve na podzim tohoto 
roku, případně podle počasí na jaro příštího roku.  
 

Bc. Pavel Mana, starosta obce 
 

http://www.dolnibecva.cz/
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Zpracování projektové dokumentace a vyřízení 
územního souhlasu kanalizační přípojky 

k rodinnému domu je možné objednat u: 

Ing. Vojtěcha Vojkůvky, Dolní Bečva čp. 37, 
tel: 773 977 654 

 
 
 

 
 

                           

 

Zlínský kraj pomáhá obci s nákupem nových osobních ochranných 
pracovních prostředků požární ochrany členů jednotky SDH zřízené 
obcí Dolní Bečva. Na dovybavení členů jednotky obec nakoupila 6 ks 
zásahových obleků DEVA Patriot Elite komplet s nápisem hasiči 
v ceně 100 050,- Kč a 6 ks zásahové obuvi HAIX Fire Flash 2 v ceně 
35 940,- Kč, celková částka nakoupené výstroje tak dosáhla hodnoty 
135 990,- Kč.  Zásahové obleky jsou tepelně odolné proti plamenu a 
sálavému teplu v nejvyšší úrovni, jsou odolné proti průniku vody a 
páry a mají výborné tepelně izolační vlastnosti. Zásahová obuv je 
odolná vůči vodě, chemikáliím, mrazu i sálavému teplu, výška obuvi 
činí 28 cm.  Výše podpory poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje činí 
94 000,- Kč, spoluúčast obce činí 41 990,- Kč.  Zásahové oděvy a 
obuv tak budou moci použít v případě nutnosti všichni z 14 - ti členů 
jednotky. Orgány obce i členové jednotky kladně hodnotí 
dovybavení jednotky potřebnou výstrojí k zásahům v obci při vzniku 
mimořádné události. 

Bc. Pavel Mana, starosta obce 
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ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA LETNÍ 

OBDOBÍ 

 
 
V měsíci říjnu se uskuteční odpočet spotřeby vody za 
letní období roku 2019. Žádáme odběratelé vody, aby 
zabezpečili přístup k vodoměrům a umožnili 
pověřenému pracovníkovi vstup za účelem odečtu a 
kontroly vodoměrů a dále žádáme odběratelé vody, kteří 
mají vodoměr umístěný v šachtě, aby zajistili přístup 
k šachtě, dbali o její čistotu a odvodnění a vybavili šachtu 
žebříkem pro bezpečný vstup do šachty podle 
obchodních podmínek část IV, odstavec 8.      
 

Děkujeme za spolupráci 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

Od 2. 9. 2019 do 13. 9. 2019 bude  ordinace praktického lékaře 
mimo provoz – čerpání řádné dovolené. 

 
AKUTNÍ případy ošetří MUDr. Aleš Kalinec dle své ordinační doby – 

po, út, st, pá od 7,00 – 10,00 hodin 
          čt 13,00 – 15,00 hodin. 

Ordinace v Brillovce (bývalá Loana, Bezručova 211, Rožnov pod 
Radhoštěm) 

 
Děkujeme za pochopení 
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SVOZ ODPADU 

 

Netříděný odpad - svozový den čtvrtek   
 
Popelnice:   5. 9., 19. 9., 
        3. 10., 17. 10., 31. 10.  
  

 

Je několik důvodů, proč odpad třídit: 
 

- třídění je moderní a prospěšné, recyklací odpadů 
šetříme primární přírodní zdroje 

- tříděním odpadu nezatěžujeme přírodu zbytečným 
ukládáním odpadu na skládku 

- tříděním odpadu se sníží objem směsného odpadu, za 
jehož odstranění a ukládání na skládku musí obec 
platit čím dál více peněz 

- za každý kg vytříděného dopadu obdrží obec finanční 
částku od společnosti EKO-KOM a.s. 

- každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další 
znovupoužití odpadu v případě, že ho správně 
roztřídíme 

 
 
 
Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíc 
 

 Plasty (žlutý pytel)  

 Sklo (bílý pytel)  

 Papír (modrý pytel)  

 Nápojové kartony (modrý pytel)  

 Kovy (bílý pytel)  
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Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve 

výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný 
odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, 
neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste 
uvedenou skutečnost na OÚ, tel. 571647168. Zavazujte pytle 
pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. 
 
 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 

 
Sběr komunálního a jiného odpadu, který lze občany odložit ve 
sběrném místě (v areálu bývalé drobné provozovny v centru obce u 
toku Dolní Rozpitý) v jeho provozní době. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sběr nebezpečného odpadu pouze v termínu: 
 

26. 4. 2019   pátek   16 -18 hod. 
27. 7. 2019   sobota     8 -10 hod. 
25. 10. 2019   pátek   16 -18 hod.  
 
 
 
 

Žádáme občany, aby neodkládali odpad a 
nepotřebné věci vedle kontejnerů u 
základní školy, tyto jsou určeny pouze pro 
potřebu školy. Kolem kontejnerů vzniká 
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nepořádek s nepříjemným zápachem. Rovněž prosíme občany o 
neukládání odpadu do kontejneru na hřbitově. Tento slouží pouze 
pro ukládání hřbitovního odpadu. K odkládání odpadu využívejte 
odpadové nádoby ve svém vlastnictví nebo můžete odpad uložit v 
provozní dobu ve sběrném dvoru. 
 

Děkujeme za pochopení. 
 
 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a 
jiného odpadu: 

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 

 

 
 
ODBĚR ODPADŮ VE SBĚRNÉM MÍSTĚ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, 
STAVEBNÍCH ODPADŮ, ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ                                                       
 

I. KOMUNÁLNÍ ODPADY 
I. 1. Tříděné odpady 
I. 1. 1. Papír a lepenka 
I. 1. 2. Nápojový karton (tetrapack, od krabicového mléka, džusů) 
I. 1. 3. Sklo bílé a barevné 
I. 1. 4. Kovy 
I. 2. Objemný odpad (koberce, linolea aj. podlahové krytiny, 
matrace, rozložený nábytek, umývadla, výlevky, záchodové mísy) 
I. 3. Nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, lepidla, chemikálie, 
motorové, převodové a mazací oleje, kyseliny, pryskyřice, obaly od 
nebezpečných látek) 
I. 4. Biologicky rozložitelný odpad (BRO) 
I. 4. 1. BRO rostlinného původu (tráva, listí, ořezy keřů a stromů do 
20 cm, větve stromů do průměru 7 cm) 
1.4.2. Jedlé oleje a tuky (uzavřená plastová nádoba) 
I. 5. Oděvy, obuv, textil 
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I. 6. Elektroodpad, který nepodléhá zpětnému odběru (např. el. 
transformátory)                                            
I.7. Směsný odpad (zbylý komunální odpad po vytřídění dle bodů 
I. 1. - I. 6.) 
II. ELEKTROODPAD, KTERÝ PODLÉHÁ ZPĚTNÉMU ODBĚRU                                                               
II.1.Zařízení pro tepelnou výměnu (chladničky, mrazničky, 
klimatizační a odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, olejové 
radiátory)                                                                                                                 
II.2.Obrazovky, monitory, a zařízení obsahující monitory o ploše 
větší než 100 cm2  (obrazovky, televize, monitory, notebooky)                                                                                                               
II.3.Světelné zdroje  (zářivky, výbojky, LED lampy, žárovky)                                                                                                                                                       
II.4.Velká zařízení, jejíž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje  50 cm, 
kromě zařízení náležejících do skup. 1,2,3,5 (pračky, sušičky, myčky, 
pečící trouby, elektrické sporáky, el. varné desky, svítidla, el. 
hudební nástroje, reprobedny)                                                                                                                                        
II.5.Malá zařízení, jejíž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, 
kromě zařízení náležejících do skup.1,2,3,6  (vysavače, el. šicí stroje, 
el. konvice, žehličky, el. hodiny, video výrobky, el. holící strojky, 
mikrovlnky, el. hudební nástroje, el. hračky, kalkulačky, kulmy, fény, 
vrtačky, brusky, el. žačky)                                                                                                                                                 
II.6.Malá zařízení informačních technologií  a telekomunikačních 
zařízení, jejíž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm (mobily, GPS 
navigace, tiskárny, osobní počítače, telefony)                                        
II.7.Solární panely 
III. STAVEBNÍ ODPAD                                                                                                                                  
III. 1. Stavební odpad A (cihly, beton, tašky a keramické výrobky, 
cemento - vápenné omítky, cemento - vápenné pojivo zdícího 
materiálu, apod. bez nebezpečných látek), 3m3/rok/nemovitost                                            
III. 2. Stavební odpad B (asfaltové a dehtové lepenky, sádrokarton, 
tepelné a izolační materiály), 1m3/rok/nemovitost                                                                                                                                         
 
IV. PNEUMATIKY 
 
 
 

SBĚRNÉ MÍSTO NEODEBÍRÁ VÝROBKY 
S AZBESTEM! (např. ETERNIT apod. 
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S koncem školního roku 2018-2019 učitelé a zaměstnanci 
mateřské školy uspořádali pro děti a jejich rodiče letní zahradní 
slavnost. Ke zpestření programu přispěla krátká vystoupení dětí 
jednotlivých tříd MŠ. Letní zahradní slavnost jsme pojali ve 
sportovním a vzdělávacím duchu. S organizací pedagogům 
v centrech aktivit pomohli žáci ZŠ. Pro děti byl dále připraven 
hudebně zábavný program s dětským klaunem. 

 

                Naší zahradní slavnost jsme uspořádali u 
příležitosti 50. výročí otevření nové budovy  

                                       mateřské školy v obci Dolní Bečva.  

 

První myšlenka o postavení vlastní budovy pro MŠ vznikla 
v tehdejším závodě LOANA Dolní Bečva a o devět let později se 
skutečně podařilo v naší obci 12. října 1969 otevřít dvoutřídní 
předškolní zařízení s kapacitou 49 dětí. 

V současné době jsou v mateřské škole otevřeny tři třídy 
s kapacitou 72 dětí. 

 

Další fotografie a video ze zahradní slavnosti jsou ke zhlédnutí na 
webových stránkách mateřské školy http://zsdolnibecva.cz/ms. 
 

 
 

Marie Divínová 

http://zsdolnibecva.cz/ms
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SDH DOLNÍ BEČVA 
 

 

V neděli 11. srpna se ve 

sportovním areálu 

v Dolní Bečvě 

uskutečnil již 57. ročník 

hasičské soutěže O 

pohár Štítu Radhoště. 

Ráno zápolilo 38 

družstev mladých 

hasičů, kteří byli 

rozděleni na mladší a 

starší kategorii.  Své zástupce měli i hasiči z Dolní Bečvy. Soutěžilo 

se ve dvou disciplínách, a to v požárním útoku a štafety dvojic. Ve 

starší kategorii se mladí hasiči umístili na 6. místě. V mladší 

kategorii měli dokonce dvě družstva. První družstvo se umístilo na 

12. místě a druhé na 17. místě. Mladší kategorii vyhráli hasiči z SDH 

Oznice a ve starší kategorii hasiči ze sousední Prostřední Bečvy. 
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Dopoledne také začala hlavní soutěž dospělých, která se konala na 

novém fotbalovém hřišti. Na tuto tradiční soutěž se sjelo 26 družstev 

mužů, 6 družstev žen a 10 družstev mužů nad 35 let. Dobrovolní 

hasiči z Dolní Bečvy měli své zástupce napříč kategoriemi. Muži nad 

35 let se umístili těsně pod příčkou vítězů, a to na 4. místě. Družstvu 

žen se nedařilo před domácím publikem, po zaváhání na levém 

proudu se ženy umístily na 5. místě. V kategorii mužů první běželo 

družstvo označené jako „B“, ti získali osmou příčku. Závěr soutěže 

ukončovalo družstvo mužů označené jako „A“, bohužel ani těm se 

nedařilo před domácím publikem, levý proudař terč sestříkl na 

hranici 14 vteřin, avšak pravý proudař až o tři vteřiny později. 

Nakonec z toho byla 16. příčka.  

V kategorii mužů zvítězili hasiči z SDH Lukavec, v kategorii žen 

z SDH Hukovice a kategorii mužů nad 35 let z SDH Marklovice. 

 

 

 

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna 

 

Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 

15. října 2019 od 8:00 hodin. 

Pro koho je dotace určena?  
Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů 

na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem 

na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, 

napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel 

může podat pouze jednu žádost o dotaci! 

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům 

maximálně se 3 bytovými jednotkami.  

Na co je dotace určena?  
Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. 
nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla: 

• Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním 
přikládáním)  

• Plynový kondenzační kotel  
• Tepelné čerpadlo  

 

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ pod-
porovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technologií, 
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který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových 
stránkách https://svt.sfzp.cz.  

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové 

dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o 

objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu 

kotle.  

Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období 

již od 15. 7. 2015. 

Jaká je výše dotace?  

 Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 
000 Kč 

 Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % 
způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč 

 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % 
způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč 

 Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, 
nejvýše 95 000 Kč 

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna 

kotle realizována v prioritní obci 

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)? 
• Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a 

stavební práce 
• Novou otopnou soustavu 
• Rekonstrukci stávající otopné soustavy 
• Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do 

provozu 
• Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování 

žádosti) 
Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?  

• Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se 
zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu 

• Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní 
třída kotle) 

• Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku 
 
V rámci kotlíkových dotací NELZE provést 
výměnu:  

• Stávajícího starého plynového kotle   
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• Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a 
kuchyňského sporáku 

• Stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyšší 
• Stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 

 

NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA OD 

1. 1. 2020 
 
Novela veterinárního zákona přináší od příštího roku povinnost 
očipovat všechny psy. Tímto bude možno zkontrolovat, zda bylo 
zvíře povinně vakcinováno, popřípadě jakou vakcínou, zjistit 
majitele, či chovatele a tak třeba i lépe dohledat nelegální 
podnikatelské chovy. Naopak v případě, že chovatel tuto povinnost 
nedodrží a jeho pes poraní člověka, bude s ním zahájeno správní 
řízení, protože pokud zvíře nebude načipované, nemá platnou 
vakcinaci proti vzteklině. 
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4. ročník 

setkání harmonikářů,  
dne 21. září od 15:00 hod. 
v pohostinství U Maléřů. 
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Upozornění na změnu provozu 

služeb 
STUDIO POHODA v Prostřední Bečvě 402: 

Od 15. září končí ve Studiu Pohoda 
služba PEDIKÚRA  
od 1. října končí služba 
KADEŘNICTVÍ. 
 
V provozu zůstává KOSMETIKA 
s úpravou pracovní doby.  

Tel.: 608 752 805 – Kretková 
 

Děkuji za pochopení 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Dolní Bečva, 

756 55 Dolní Bečva čp. 340, IČ: 00303747 – vychází 6x ročně je 

bezúplatný, povolení: MK ČR E 23251, zpracování příspěvků: 

podatelna@dolnibecva.cz. Zpravodaj také na www.dolnibecva.cz 

Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: 14. 10. 2019, tel. 571647168  

Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450 
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